
Σρνιέο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Σ.Ε.Κ.) 
 

1. Σθνπόο ηεο Σρνιήο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ αξρηθήο 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο ηξηώλ εηώλ, ζε απνθνίηνπο ηεο 
ππνρξεωηηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Μαζεηέο άλω ηωλ είθνζη (20) εηώλ εγγξάθνληαη ζηηο 
Εζπεξηλέο Σ.Ε.Κ.. 
Πξόγξακκα Σπνπδώλ Σ.Ε.Κ. 
1. Σηε Σ.Ε.Κ. ιεηηνπξγνύλ νη Α΄, Β΄ θαη ε Τάμε Μαζεηείαο. Σηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη 
ρωξίο εμεηάζεηο, νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζόηηκνπ 
ηίηινπ, ζηε Β΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγόκελνη από ηελ Α΄ ηάμε θαη ζηελ Τάμε Μαζεηείαο 
εγγξάθνληαη νη πξναγόκελνη από ηε Β΄ ηάμε ηεο Σ.Ε.Κ.. 
2. Σηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε Σ.Ε.Κ. εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ ηξηάληα (30) ζπλνιηθά 
ωξώλ εβδνκαδηαίωο. Εηδηθόηεξα, εθαξκόδεηαη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 
ηεζζάξωλ (4) ωξώλ εβδνκαδηαίωο, κε δύν (2) καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Ειιεληθή 
Γιώζζα θαη Μαζεκαηηθά, πνπ είλαη θνηλό γηα όινπο ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθό 
πξόγξακκα είθνζη έμη (26) ωξώλ εβδνκαδηαίωο, πνπ απνηειείηαη από καζήκαηα Εηδηθόηεηαο. 
Τα καζήκαηα Εηδηθόηεηαο απνηεινύληαη, θαηά πξνζέγγηζε, από 50% ζεωξεηηθό κέξνο θαη 
50% εξγαζηεξηαθό. 
3. Σηελ «Τάμε Μαζεηείαο», εθαξκόδεηαη πξόγξακκα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο 
«Εληζρπηηθή Εξγαζηεξηαθή Εθπαίδεπζε ηεο Μαζεηείαο» επηά (7) ζπλνιηθά ωξώλ, 
επηκεξηζκέλν ζε δύν (2) εκέξεο εβδνκαδηαίωο. 
Σηελ «Τάμε Μαζεηείαο» εθαξκόδεηαη «Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο − 
Μαζεηεία ζε εξγαζηαθό ρώξν» είθνζη νθηώ (28) ωξώλ εβδνκαδηαίωο, επηκεξηζκέλν ζε 
πέληε (5) εκέξεο γηα έλα ζρνιηθό έηνο. 
Οη γξαπηέο πξναγωγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Α΄, Β΄ Τάμε ηεο Σρνιήο Επαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ όια ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα, 
γεληθήο παηδείαο θαη εηδηθόηεηαο κε θνηλά ζέκαηα γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, πνπ 
θαζνξίδνληαη από ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο. 
Τα γξαπηά δηνξζώλνληαη από ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. 
Ο γεληθόο βαζκόο ηεο Α΄ Τάμεο θαη ηεο Β΄ Τάμεο πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ηεο 
πξνθνξηθήο ή θαη ηεο γξαπηήο, εθόζνλ απηό εμεηάδεηαη γξαπηώο, επίδνζεο 
ηνπ καζεηή ζε θάζε κάζεκα. 
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξναγωγή ηνπ καζεηή απνηειεί ε επίηεπμε γεληθνύ 
βαζκνύ ίζνπ ή αλώηεξνπ ηνπ δέθα (10). 
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ απόιπζε ηνπ καζεηή πνπ εγγξάθεηαη ζηελ Τάμε 
Μαζεηείαο είλαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο.  Με ηελ επηηπρή 
εμέηαζε ρνξεγείηαη ην Πηπρίν Εηδηθόηεηαο. 
4. Οη απόθνηηνη ηεο Σ.Ε.Κ. δελ έρνπλ δηθαίωκα πξόζβαζεο ζηελ Τξηηνβάζκηα 
Εθπαίδεπζε. 


